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บทที ่5 

การจดัการพพิธิภณัฑ์วดัในท้องถิน่ จงัหวดัล าปาง  
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของจงัหวดัล าปาง 

 
 

บทน้ีเป็นการศึกษาเพื่อเสนอรูปแบบและวิธีการจดัการพิพิธภณัฑ์ของวดัในทอ้งถ่ินอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง ให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่งเรียนรู้และความเพลิดเพลิน เพื่อเรียนรู้อตัลกัษณ์
ทางวฒันธรรมของจงัหวดัล าปางซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ  ดงัน้ี 

5.1 การศึกษาเพื่อหารูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมในการจดัการพิพิธภัณฑ์ของวดัใน
ทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 

5.1.1 สภาพปัญหาของการจดัแสดงและการบริหารจดัการของพิพิธภณัฑ์ของวดัใน
ทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 

5.1.2 การศึกษาและเก็บข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักวิชาการและ
บุคลากรผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่อการจดัการพิพิธภณัฑว์ดัในทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 

5.1.3 การศึกษาและวิเคราะห์หารูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการพิพิธภณัฑ์ของวดัใน
ทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 

5.2 แนวคิดของการจดัการพิพิธภณัฑ์ของวดัในทอ้งถ่ินอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ให้บรรลุ
เป้าหมายของการเป็นแหล่งเรียนรู้และความเพลิดเพลิน 

5.2.1 การจดัแสดงพิพิธภณัฑข์องวดัในทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
5.2.2 การบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ของวดัในทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางอยา่งมี

ส่วนร่วมกบัชุมชน 

5.3 ตวัแบบ (Model) ของการจดัการพิพิธภณัฑ์ของวดัในทอ้งถ่ินอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของจงัหวดัล าปาง 
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5.3.1 การปรับปรุงการจดัแสดงพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา วดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดา
ราม อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 

5.3.2 การบริหารจดัการพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา วดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม 
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน 

ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

5.1 การศึกษาเพื่อหารูปแบบและวธีิการที่เหมาะสมในการจัดการพิพิธภัณฑ์ของวดัในท้องถิ่น อ าเภอ
เมือง จังหวดัล าปาง 

หวัขอ้น้ีเป็นการศึกษาเพื่อหารูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมในการจดัการพิพิธภณัฑ์ของวดัใน
ทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่งเรียนรู้และความเพลิดเพลิน
ตามหลกัการสากลของการจดัการพิพิธภณัฑสถาน  ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนของการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

5.1.1 สภาพปัญหาของการจัดแสดงและการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑ์ของวัดในท้องถิ่น 
อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง 

ผลการศึกษาในบทท่ีผ่านมาท าให้เห็นได้ว่า พิพิธภณัฑ์ของวดัในทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปางมีสภาพปัญหาของการจดัการทั้งทางดา้นการจดัแสดงและการบริหารจดัการท่ีท าให้ไม่
บรรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่งเรียนรู้และความเพลิดเพลินตามหลักการสากลของการจดัการ
พิพิธภณัฑสถาน  ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี   

พิพิธภณัฑ์ของวดัในภาพรวมของพื้นท่ีอ าเภอเมือง  จงัหวดัล าปาง มีปัญหาของการ
จดัการทั้งในด้านการบริหารจดัการและการจดัแสดงท่ีท าให้  ไม่บรรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่ง
เรียนรู้และความเพลิดเพลินตามหลักการของพิพิธภัณฑ์  ผูศึ้กษาวิเคราะห์ของแต่ละวดัมาสรุป               
เป็นภาพรวม 

1) ปัญหาในการบริหารจัดการ 
ปัญหาในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์วดัในท้องถ่ิน อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง 

ผูศึ้กษาพบว่าส่วนใหญ่อุปสรรคท่ีท าให้ชุมชนในท้องถ่ินไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ คือ 
ประชากรในชุมชนท้องถ่ินจ านวนมากไม่ทราบ หรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจดัตั้ ง และ            
การด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์วดัในทอ้งถ่ิน ดงันั้น การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของชุมชนทอ้งถ่ินจึงเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหค้นในทอ้งถ่ินสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ  

นอกจากน้ีพบวา่ปัญหาการบริหารจดัการพิพิธภณัฑข์องวดัในทอ้งถ่ิน คือ  
- ขาดงบประมาณสนบัสนุน 
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-  ไม่มีผูรั้บผดิชอบดูแลโดยตรง 
- ขาดผูท้  าหนา้ท่ีประสานงานหรือผูน้ าชม 

2) ปัญหาในการจัดแสดง 
พิพิธภณัฑ์ของวดัในทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง พบว่าไม่มีการก าหนดหัวเร่ือง

และเร่ืองราวท่ีชดัเจน  มีลกัษณะเป็นการจดัแสดงศิลปวตัถุต่างๆท่ีมีอยูต่ามสะดวกส่งผลใหพ้ิพิธภณัฑ์
ไม่ประสบผลส าเร็จวิธีการจดัแสดงและน าเสนอส่วนใหญ่เน้นตวัวตัถุจดัแสดง ส่ิงของเคร่ืองใช ้วตัถุ
จ  าลอง มาจดัแสดง เต็มพื้นท่ีภายในอาคารพิพิธภณัฑ์ไม่มีการคดัแยกประเภทหรือแบ่งหมวดหมู่ท่ี
ชดัเจน  วตัถุจดัแสดงบางช้ินเส่ือมสภาพ ไม่มีการวางแผนการใชส้อยพื้นท่ีของอาคารพิพิธภณัฑ์ เร่ือง
สัดส่วนของพื้นท่ีใชส้อย ผูศึ้กษาไดส้รุปประเด็นปัญหาในการจดัแสดงไวด้งัน้ี 

1. การจดัวางศิลปวตัถุจดัแสดง  
2. ส่ือในการเรียนรู้เพิ่มเติม อาทิ นิทรรศการทั้งแบบถาวรหรือแบบชัว่คราว 
3. ค าอธิบายประกอบการจดัแสดง แผน่พบั คู่มือน าชม 
4. ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูเ้ขา้ชม อาทิ ท่ีติดต่อสอบถาม ท่ีรับฝากของ เกา้อ้ีนัง่

พกัผอ่น บริเวณท่ีตั้งแผนผงั แผนท่ีพิพิธภณัฑ ์
5. ระบบแสงสวา่ง อาทิการจดัแสงวตัถุท่ีจดัแสดงแสงสวา่งทัว่ไปในอาคารพิพิธภณัฑ ์
6. ระบบป้องกนัภยัอาทิ การรักษาความปลอดภยัทัว่ไป ระบบป้องกนัภยัจากอคัคีภยั  
7. การดูแลรักษาโบราณวตัถุ ศิลปวตัถุของพิพิธภณัฑ ์

จากการศึกษา พิพิธภณัฑ์ของวดัในทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางสภาพปัญหาการ
จดัแสดงท่ีกล่าวมาน้ี ส่งผลให้พิพิธภณัฑ์ของวดัไม่ประสบผลส าเร็จในการเป็นแหล่งเรียนรู้และความ
เพลิดเพลิน  

5.1.2 การศึกษาและเก็บข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักวิชาการและบุคลากรผู้มี
ส่วนเกีย่วข้องต่อการจัดการพพิธิภัณฑ์วดัในท้องถิ่น อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง 

เป็นการศึกษาและเก็บขอ้มูลจากการส ารวจเก็บขอ้มูลความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจาก
กลุ่มตวัอยา่ง(Sample) จ  านวน 50 คน ซ่ึงไดม้าดว้ยวิธีการการสุ่มแบบจงใจ (Purposive Sampling) จาก
นกัวิชาการทางดา้นศิลปวฒันธรรม และบุคลากรผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัพิพิธภณัฑ์วดัในจงัหวดัล าปาง  โดย
ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  (Structured Interview)  ในประเด็นท่ี เก่ียวกับการจัดการ
พิพิธภณัฑ์วดัในท้องถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางให้ประสบผลส าเร็จ เป็นแหล่งเรียนรู้ และความ
เพลิดเพลินตามหลกัการสากลของการจดัการพิพิธภณัฑสถาน   
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ซ่ึงผลการศึกษา และเก็บขอ้มูลคร้ังน้ี สรุปได้ว่า  การจดัการพิพิธภณัฑ์วดัในทอ้งถ่ิน 
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง  ควรมีรูปแบบและวธีิการ ดงัน้ี 

1) รูปแบบของการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์วดัในท้องถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง            
ท่ีผา่นมาพบวา่ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนยงัมีนอ้ย อยูใ่นวงจ ากดัเพียงกลุ่มบุคคลเฉพาะเท่านั้น 
ทั้งน้ีควรเสร้างบรรยากาศ ในลกัษณะกิจกรรมร่วมกนัระหวา่งฝ่ายวดัและฝ่ายบา้นเพื่อประชาชนจะได้
เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมกบัพิพิธภณัฑข์องวดัมากข้ึน  เช่น 

- ก าร มี กิ จ ก ร ร ม สั ม พั น ธ์ ใน พื้ น ท่ี  เ ช่ น  มี กิ จ ก ร รม ใน วัน ส า คัญ ต่ า ง ๆ  
หรือวนัหยุดราชการ สามารถน าเร่ืองพิพิธภณัฑ์เขา้ไปมีส่วนร่วมได ้เช่น การท าความสะอาด การจดั
ดูแลความเรียบร้อย   น าชมพิพิธภณัฑ์โดยคนในทอ้งถ่ิน จดัเวทีสัมมนา ศึกษาดูงานพิพิธภณัฑ์ของวดั
ในพื้นท่ีใกลเ้คียง 

- ควรมีการประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ในลกัษณะเครือข่ายแหล่งเรียนรู้พิพิธภณัฑ์
ของวดัในท้องถ่ินเดียวกัน เพื่อเพิ่มศกัยภาพด้านต่างๆ อาทิ แลกเปล่ียนประสบการณ์การบริหาร
จดัการพิพิธภณัฑ ์ซ่ึงแต่ละแหล่งยอ่มมีจุดเด่นจุดดอ้ยท่ีแตกต่างกนั 

2) การจดัแสดง (Exhibition) ในพิพิธภณัฑ์ของวดัในทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง  
ควรตอ้งปรับปรุงการจดัแสดง ตั้งแต่การจดัแสดงภายนอกอาคารและภายในอาคาร เพิ่มส่วนการจดั
แสดงนิทรรศการให้สอดคลอ้งกบัวตัถุจดัแสดงหรือเพิ่มเร่ืองราวของทอ้งถ่ินเขา้ไปดว้ย และการดูแล
รักษาโบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ ภายในพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งอนั
เน่ืองมาจากเป็นวตัถุจดัแสดงท่ีมีคุณค่า ดงันั้นการอนุรักษ์ศิลปวตัถุและโบราณวตัถุจึงเป็นส่ิงท่ีตอ้ง
กระท าควบคู่กนัไปดว้ย 

อาทิ ศิลปวตัถุและโบราณวตัถุ ประเภทไม้ การดูแลรักษาควรท าความสะอาดโดยใช้
แปรงขนอ่อนปัดท าความสะอาด หา้มใชเ้คร่ืองดูดฝุ่ นไปสัมผสัหรือถูไถผวิหนา้วตัถุ การขจดัคราบส่ิง
สกปรกท่ีฝังแน่น ควรใชไ้มพ้นัส าลี ชุบแอลกฮอลล์ผสมน ้ าในอตัรา น ้ า 1 ส่วนต่อแอลกฮอลล์ 1 ส่วน 
บีบส าลีพอหมาดแล้วจึงไปเช็ดท าความสะอาดพื้นผิววตัถุในส่วนท่ีลบัตาก่อน เพื่อสังเกตปฏิกิริยา
ความเปล่ียนแปลงของวตัถุว่าท าให้สีเปล่ียนสีลอก ทองลอก หรือท าลายส่ิงหน่ึงส่ิงใดหรือไม่หาก
พบว่าไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆแสดงว่าสารละลายน้ีสามารถใช้ท าความสะอาดได ้จึงค่อยท าความ
สะอาดทีละส่วนและหมัน่เปล่ียนส าลีบ่อยๆ เพียงเท่าน้ีก็สามารถรักษาโบราณวตัถุหรือวตัถุจดัแสดง
ใหมี้อายท่ีุยนืยาวได ้

 



 

 127  
 

การดูแลศิลปวตัถุและโบราณวตัถุ ประเภทปูนป้ัน ใชห้ลกัการเดียวกบัการดูแลศิลปวตัถุ
และโบราณวตัถุ ประเภทไมแ้ต่มีขอ้แตกต่างกนับา้ง อาทิไม่ควรทาสีน ้ ามนั สีพลาสติกลงบนปูนป้ัน 
การจดัวางควรเปิดพื้นท่ีให้มีช่องระบายความช้ืน ห้ามใช้สารเคมีประเภท น ้ ายาลา้งห้องน ้ า น ้ ายาขจดั
คราบ น าไปขจดัคราบต่างๆบนวตัถุจดัแสดง  เป็นตน้ 

5.1.3 การศึกษาและวิเคราะห์หาวิธีการจัดการที่เหมาะสมในการจัดการพิพิธภัณฑ์ของวัด          
ในท้องถิ่น อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง 

เป็นขั้นตอนของการศึกษาวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมในการจัดการ
พิพิธภณัฑ์ของวดัในทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่งเรียนรู้
และความเพลิดเพลิน  ซ่ึงจะมีขั้นตอนของการพิจารณา  โดยน าผลการศึกษาและแนวคิดทฤษฏี  มา
ประกอบการพิจารณา  ตามล าดบั  ดงัน้ี 

1) ปัญหาของของพพิธิภัณฑ์วดัในเขตพืน้ทีอ่ าเภอเมือง  จังหวดัล าปาง 
พิพิธภณัฑ์ของวดัในภาพรวมของพื้นท่ีอ าเภอเมือง  จงัหวดัล าปาง มีปัญหาของการ

จดัการทั้งในด้านการบริหารจดัการและการจดัแสดงท่ีท าให้  ไม่บรรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่ง
เรียนรู้และความเพลิดเพลินตามหลกัการของพิพิธภณัฑ์  ผูศึ้กษาวิเคราะห์ของแต่ละวดัมาสรุปเป็น
ภาพรวม 

1.1) ปัญหาในการบริหารจัดการ 
ปัญหาในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์วดัในท้องถ่ิน อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง 

ผูศึ้กษาพบว่าส่วนใหญ่อุปสรรคท่ีท าให้ชุมชนในท้องถ่ินไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ คือ 
ประชากรในชุมชนท้องถ่ินจ านวนมากไม่ทราบ หรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดตั้ งและ               
การด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์วดัในทอ้งถ่ิน ดงันั้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของชุมชนทอ้งถ่ินจึงเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหค้นในทอ้งถ่ินสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ  

นอกจากน้ีพบวา่ปัญหาการบริหารจดัการพิพิธภณัฑข์องวดัในทอ้งถ่ิน คือ  
- ขาดงบประมาณสนบัสนุน 
- ไม่มีผูรั้บผดิชอบดูแลโดยตรง 
- ขาดผูท้  าหนา้ท่ีประสานงานหรือผูน้ าชม 

1.2) ปัญหาในการจัดแสดง 
พิพิธภณัฑ์ของวดัในทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง พบว่าไม่มีการก าหนดหัวเร่ือง

และเร่ืองราวท่ีชดัเจน  มีลกัษณะเป็นการจดัแสดงศิลปวตัถุต่างๆท่ีมีอยูต่ามสะดวก ส่งผลใหพ้ิพิธภณัฑ์
ไม่ประสบผลส าเร็จ  วธีิการจดัแสดงและน าเสนอส่วนใหญ่เนน้ตวัวตัถุจดัแสดง ส่ิงของเคร่ืองใช ้วตัถุ
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จ าลอง มาจดัแสดง เต็มพื้นท่ีภายในอาคารพิพิธภณัฑ์ ไม่มีการคดัแยกประเภทหรือแบ่งหมวดหมู่ท่ี
ชดัเจน ไม่มีการวางแผนการใชส้อยพื้นท่ีของอาคารพิพิธภณัฑ์ เร่ืองสัดส่วนของพื้นท่ีใชส้อย   ผูศึ้กษา
ไดส้รุปประเด็นปัญหาในการจดัแสดงไวด้งัน้ี 

- การจดัวางศิลปวตัถุจดัแสดง  

- ส่ือในการเรียนรู้เพิ่มเติม อาทิ นิทรรศการทั้งแบบถาวรหรือแบบชัว่คราว  

- ค าอธิบายประกอบการจดัแสดง แผน่พบั คู่มือน าชม 

- ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูเ้ขา้ชม อาทิ ท่ีติดต่อสอบถาม ท่ีรับฝากของ เกา้อ้ีนัง่

พกัผอ่น บริเวณท่ีตั้งแผนผงั แผนท่ีพิพิธภณัฑ ์

- ระบบแสงสวา่ง อาทิการจดัแสงวตัถุท่ีจดัแสดง  แสงสวา่งทัว่ไปในอาคารพิพิธภณัฑ ์

- ระบบป้องกนัภยั อาทิ การรักษาความปลอดภยัทัว่ไป ระบบป้องกนัภยัจากอคัคีภยั  

- กระบวนการอนุรักษ ์โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ 

จากการศึกษา พิพิธภณัฑ์ของวดัในทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง สภาพปัญหาการ
จดัแสดงท่ีกล่าวมาน้ี ส่งผลให้พิพิธภณัฑ์ของวดัไม่ประสบผลส าเร็จในการเป็นแหล่งเรียนรู้และความ
เพลิดเพลิน  

 
2) ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักวิชาการและบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ต่อการจัดการพิพิธภัณฑ์วัดในท้องถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  ซ่ึงไดศึ้กษาในตอนท่ีผา่นมา  ซ่ึงมี
ขอ้เสนอแนะหลายขอ้  ซ่ึงผูศึ้กษามีความเห็นสอดคลอ้งกนั  จึงไดเ้ลือกมาเพื่อส าหรับใชเ้ป็นแนวทาง
ในการพิจารณาเสนอการจดัการพิพิธภณัฑข์องวดัในทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางในคร้ังน้ี  คือ 

-  ควรเพิ่มเติมเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับท้องถ่ิน ในรูปแบบการจดัแสดงนิทรรศการ อาทิ
เร่ืองราวประวติัศาสตร์ สังคม วฒันธรรม ทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ซ่ึงจะช่วยให้มีความสมบูรณ์
ยิง่ข้ึน 

-  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในท้องถ่ินให้สามารถบริหาร
จดัการพิพิธภณัฑ์ของวดัในท้องถ่ิน อาทิ กระบวนการวางแผน ตดัสินใจ การสร้างสรรค์ส่ิงใหม่                 
ท่ีเป็นประโยชน์แก่พิพิธภณัฑ ์

-  พิพิธภณัฑ์ของวดัในท้องถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ควรมีการสร้างเครือข่าย
ระหวา่งพิพิธภณัฑข์องวดั เพือ่การแลกเปล่ียนการจดัองคค์วามรู้ 
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3) แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง  ซ่ึงได้เสนอไว้ในบทที่ 2  จะน ามาประกอบกันในการ
วเิคราะห์และพจิารณาคร้ังนี ้

ซ่ึงในการพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากผลการศึกษาทั้ ง 3 ดังกล่าวนั้ น ผู ้ศึกษา              
ไดท้  าการวิเคราะห์และพิจารณา  และไดต้ดัสินใจลงความเห็นวา่  ทิศทางของการจดัการท่ีเหมาะสม
ในการจดัการพิพิธภณัฑข์องวดัในทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางควรมีรูปแบบเป็นพิพิธภณัฑ์ของ
ทอ้งถ่ิน  ท่ีมีเป้าหมายของการจดัแสดงเพื่อเรียนรู้อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของจงัหวดัล าปาง  ทั้งน้ี
เน่ืองจากศิลปวตัถุต่างๆ  ท่ีมีอยูใ่นพิพิธภณัฑ์วดัของจงัหวดัล าปางจะเป็นส่ิงของเคร่ืองใช ้ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวถีิชีวิตและศิลปวตัถุ ตลอดจนช้ินส่วนทางสถาปัตยกรรมของศาสนสถานในอดีต    ซ่ึงสะทอ้นให้
เห็นอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของจงัหวดัล าปางไดเ้ป็นอยา่งดี  และเพื่อใหก้ารบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์
วดัของจงัหวดัล าปางมีประสิทธิภาพ  สามารถด าเนินการไดอ้ย่างย ัง่ยืนและบรรลุเป้าหมายของการ
เป็นแหล่งเรียนรู้และความเพลิดเพลินตามหลกัการสากลของการจดัการพิพิธภณัฑสถาน  ควรให้ภาค
ประชาชนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ  เน่ืองจาก วดัมีขอ้จ ากดัในดา้นบุคลากรและ
งบประมาณดูแลรักษา  ท าให้ไม่สามารถบริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   ดงันั้นการด าเนินการอยา่งมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนดว้ยความส านึกวา่ วดัและมรดกวฒันธรรมเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนและ
ประชาชนเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในกิจกรรมอนัเป็นสาธารณะประโยชน์ของส่วนรวม  จะเป็นการ
แบ่งเบาภาระพระสงฆ์  ขณะเดียวกนัหากการด าเนินการของพิพิธภณัฑ์ประสบผลส าเร็จ  สามารถมี
ผูช้มและนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามายงัวดัและชุมชนแห่งน้ีมากข้ึน  จะเป็นการพฒันาและเพิ่มพูน
มูลค่าทางเศรษฐกิจใหแ้ก่ชุมชนได ้

 
5.2 แนวคิดของการจัดการพพิิธภัณฑ์ของวัดในท้องถิ่นอ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง ให้บรรลุเป้าหมาย
ของการเป็นแหล่งเรียนรู้และความเพลดิเพลิน 

เป็นการเสนอแนวคิดของการจดัการพิพิธภณัฑข์องวดัในทอ้งถ่ินอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง  ให้
บรรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่งเรียนรู้และความเพลิดเพลินตามหลักการสากลของการจดัการ
พิพิธภณัฑสถาน  ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

5.2.1 การจัดแสดงพพิธิภัณฑ์ของวดัในท้องถิ่น อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง 

หัวข้อน้ีเป็นการเสนอวิธีการจดัแสดง (Exhibition) พิพิธภณัฑ์ของวดัในทอ้งถ่ินอ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง ให้บรรลุเป้ าหมายของการ เป็นแหล่งเรียนรู้ และความเพลิดเพลิน เพื่ อ เรียน รู้ 
อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของจงัหวดัล าปาง  ซ่ึงมีรูปแบบและวธีิการดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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1) อาคารพพิธิภัณฑ์ 
ตามหลักการสากลของการจดัการพิพิธภณัฑสถาน อาคารพิพิธภณัฑ์ท่ีปรากฏอยู่ใน

ประเทศต่างๆ ทัว่โลกมีอยู่ 2 ประเภท คืออาคารเก่าหรืออาคารทางประวติัศาสตร์หรือโบราณสถาน
และอาคารท่ีสร้างข้ึนใหม่ ซ่ึงทั้ง 2 แบบมีเป้าหมายเพื่อให้อาคารพิพิธภณัฑ์มีความเหมาะสมส าหรับ
การจดัแสดงเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้  ซ่ึงทั้งอาคารเก่าและอาคารท่ีจะสร้างข้ึนใหม่ก็มีทั้ง
ขอ้ดีขอ้เสียแตกต่างกนั  

อยา่งไรก็ตามส าหรับพิพิธภณัฑว์ดัในทอ้งถ่ินจงัหวดัล าปาง  เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมีอาคารจดั
แสดงเรียบร้อยแลว้  ซ่ึงมีทั้งท่ีเหมาะสมและอาจไม่เหมาะสม  แต่เน่ืองจากวดัซ่ึงรับผดิชอบพิพิธภณัฑ์
ว ัด   มี ข้ อ จ ากัด ใน ด้ าน ส ถ าน ท่ี แล ะงบ ป ระม าณ   ดั งนั้ น ผู ้ ศึ ก ษ า เห็ น ค วร ท่ี ค วรจะ ใช ้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่  โดยใช้อาคารพิพิธภณัฑ์หลงัเดิมไปก่อน  เพียงแต่อาจมีการปรับปรุงการจดัแสดง
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้และความเพลิดเพลินมากยิง่ข้ึน 

2) เร่ืองราวและวตัถุทีจั่ดแสดง 
ตามหลักการสากลของการจดัแสดงของพิพิธภณัฑสถานการจดัแสดงควรหลักการ

พื้นฐาน (Basic principles) ของการจดัแสดง คือ 
2.1)  การใหค้วามส าคญัของการจดัแสดงอยูท่ี่วตัถุ 
2.2)  การใหเ้ร่ืองราวและความรู้เก่ียวกบัวตัถุท่ีจดัแสดง 
2.3)  การจดัแสดงจะตอ้งมีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั 
2.4)  การให้ความประทบัใจ เพลิดเพลิน ช่ืนชม และเห็นคุณค่าความส าคญัของ

วตัถุท่ีจดัแสดง 
2.5)  การจดัแสดงอยา่งง่ายๆ (Simplicity) 
2.6)  การใหค้วามปลอดภยัแก่วตัถุ 

ดงันั้น เพื่อใหก้ารจดัการพิพิธภณัฑ์ของวดัในทอ้งถ่ินอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ใหบ้รรลุ
เป้าหมายของการเป็นแหล่งเรียน รู้และความเพลิดเพลินตามหลักการสากลของการจัดการ
พิพิธภณัฑสถาน  การด าเนินการจดัการพิพิธภณัฑว์ดัคร้ังน้ี  ควรมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดงัน้ี 

1) ส ารวจศิลปวตัถุและทรัพยากรท่ีใช้ในการจดัแสดงของพิพิธภณัฑ์วดัท่ีมีอยู่  จดัท า
ทะเบียนและคน้หาศิลปวตัถุท่ีมีคุณค่าและความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของพิพิธภณัฑว์ดัแห่งนั้นๆ 

2) ก าหนดหัวขอ้เร่ืองและวางแนวทางของเร่ืองท่ีจดัแสดงหรือนิทรรศการ (Exhibition  
title and Manuscript and Editing)  
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จากทรัพยากรท่ีมีอยู ่ คือ  ศิลปวตัถุ  โดยเฉพาะศิลปวตัถุท่ีมีคุณค่าและความโดดเด่นเป็น
เอกลกัษณ์ของพิพิธภณัฑ์แห่งน้ี  ให้ก าหนดหัวขอ้เร่ืองจดัแสดงหรือนิทรรศการ (Exhibition  title) 
ของพิพิธภณัฑ์แห่งน้ีให้มีทิศทางของการจดัแสดง  รวมทั้งวางวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตการจดัแสดง  
ตลอดจนจดัแนวทางของเร่ืองหรือเขียนบทนิทรรศการ (Manuscript and Editing) ซ่ึงทิศทางของการ
จดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ของวดัในท้องถ่ินอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางคร้ังน้ี จะเป็นไปเพื่อเรียนรู้อตั
ลกัษณ์ทางวฒันธรรมของจงัหวดัล าปาง ดงันั้นหวัเร่ืองและแนวทางของเร่ือง   ท่ีจะจดัแสดงของแต่ละ
พิพิธภณัฑ์จะข้ึนอยูก่บัศิลปวตัถุท่ีมีอยูแ่ละมีคุณค่าความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของพิพิธภณัฑ์วดัแห่ง
นั้นๆ 

3) คดัเลือกศิลปวตัถุท่ีมีความเหมาะสม  มีคุณค่าและความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของ
พิพิธภณัฑ์  เพื่อการจดัแสดง  เพื่อให้สอดคล้องกบัหัวขอ้เร่ืองและวางแนวทางของเร่ืองท่ีจดัแสดง  
ทั้งน้ีเพื่อให้เหมาะสมกบัขนาดของอาคารและพื้นท่ีจดัแสดงท่ีมีอยู ่ จะท าให้พิพิธภณัฑ์วดัเหมาะสม
กบัการเป็นแหล่งเรียนรู้และความเพลิดเพลิน  ไม่อยูใ่นสภาพท่ีเป็นหอ้งเก็บของท่ีรกรุงรังอีกต่อไป 

3) การออกแบบจัดแสดง (Exhibition) 
การออกแบบจัดแสดงหรือนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์  เป็นการออกแบบเพื่อแสดง

เร่ืองราวของวตัถุ (Presentation and interpretation) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู ้ชม  ซ่ึงในการ
น าเสนอจะตอ้งพิจารณาเน้ือหาวิชาการ  วตัถุท่ีจดัแสดง  เทคนิคในการจดัแสดง  ขนาด  เน้ือท่ี  และ
วธีิการเรียงล าดบัก่อนหลงั 

ส าหรับการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ของวดัในท้องถ่ินอ าเภอเมือง จังหวดัล าปางคร้ังน้ี             
ควรจะมีการออกแบบอยา่งง่ายๆ  ให้สอดคลอ้งกบัอาคาร  พื้นท่ี  และศกัยภาพ  ตลอดจนทรัพยากร
เดิมท่ีมีอยู่ให้มากท่ีสุด  อาทิ  ศิลปวตัถุ  ตู้จดัแสดง  และวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีอยู่  เพราะวดัมีข้อจ ากัด         
ด้านงบประมาณและการบ ารุงรักษาดูแล  ดังนั้ น การออกแบบการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์วดั  จึงมี
เป้าหมายเพียงการปรับปรุงโดยใช้ทรัพยากรเดิมท่ีมีอยู่  เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและให้บรรลุ
เป้าหมายของการเรียนรู้และความเพลิดเพลินเท่านั้น 

4) การจัดวางศิลปวตัถุ 
การจัดวางศิลปวัตถุหลักส าคัญในการจัดวางวตัถุเพื่อแสดงนั้ น จะต้องค านึงถึง

องคป์ระกอบ2 ส่วนดว้ยกนั  
1) การจดัวางวตัถุต่างๆใหเ้กิดความน่าสนใจ ดึงดูดผูช้มใหเ้ขา้มาดู 
2) การจดัวางวตัถุเพื่อใหส้ามารถถ่ายทอดขอ้มูลสู่ผูเ้ขา้ชม ตามวตัถุประสงค ์

การจดัวางศิลปวตัถุของพิพิธภณัฑ์ของวดัในทอ้งถ่ิน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของ
ความเป็นพิพิธภณัฑ์วดัจะใชตู้จ้ดัแสดงเดิมของวดัท่ีมีอยูแ่ลว้เอามาใช้ แต่เพิ่มเติมการจดัท าแท่นฐาน
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ส าหรับจดัวางวตัถุเพื่อสร้างจุดสนใจให้กบัผูเ้ขา้ชม การจดัวางศิลปวตัถุ มีการแบ่งหมวดหมู่ตามวตัถุ 
และจดัวางตามแนวทางเร่ืองราวท่ีก าหนด 

ก    ข  

ภาพที ่5.1      การจดัวางศิลปวตัถุ 

จากกรณีภาพตวัอย่างของการจดัวางศิลปวตัถุ คือ พระพุทธรูป ภาพ ก คือ ตวัอย่างของ
การจดัแสดงท่ีมีการจัดท าแท่นฐานส าหรับจดัแสดง ส่วนภาพ ข คือ การจดัแสดงท่ีไม่มีแท่นฐาน
ส าหรับจดัวาง ผูเ้ขา้ชมยอ่มใหค้วามสนใจ ภาพ ก มากกวา่ ภาพ ข เน่ืองจาก ดึงดูดสายตาผูเ้ขา้ชมและมี
ค าอธิบายประกอบการจดัแสดง  

5) ระบบแสงสว่าง 
ระบบแสงสว่างท่ีเหมาะสมกบัความเป็นพิพิธภณัฑ์วดัเป็นระบบแสงสวา่งท่ีผสมผสาน

กบัธรรมชาติกบัแสงสวา่งประดิษฐ ์

-  แสงสว่างประดิษฐ์ ส าหรับภายในอาคารพิพิธภัณฑ์การให้แสงเป็นการให้แสง
ตามปกติทั่วไปซ่ึงอาจมีระยะห่างโดยค านึงถึงการกระจายของแสงเพื่ อให้สว่างพื้ น ท่ี ต่างๆ 
 ไม่ติดตั้งหลอดนีออนมากเกินความจ าเป็น 

-   แสงสว่างธรรมชาติ โดยการน าแสงจากภายนอกเขา้มาให้ความสว่างภายในอาคาร
พิพิธภณัฑ์ ลกัษณะของแสงสวา่งธรรมชาติจะเป็นแสงสวา่งไม่แน่นอน เช่นช่วงเวลากลางวนัจะเป็น
แสงท่ีร้อนจดั และสว่างจดัแต่ในช่วงเช้าและเย็นจะได้แสงสว่างไม่มากนักจึงไม่สามารถควบคุม
ปริมาณและระดบัของแสงได ้ อาคารพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา มีช่องรับแสงจ านวน 24 ช่องแสง 
ซ่ึงหากจะควบคุมความสวา่งสามารถท าไดโ้ดยการน าผา้ม่านมาใช้ซ่ึงการเลือกใช้ผา้ม่านตอ้งมีความ
เหมาะสมเช่น วตัถุท่ีจดัท า คุณภาพความโปร่งแสง เป็นตน้ 

6) ค าอธิบายประกอบการแสดง 
ค าอธิบายประกอบการแสดงควรจะมีการออกแบบอย่างง่ายๆ  ติดตั้งไวป้ระจ าวตัถุ             

แต่ละช้ิน ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลต่างๆท่ีจ าเป็น เช่น ช่ือ แหล่งท่ีมา ประวติั โดยอาจจะมีหมายเลขก ากบั
วตัถุดว้ยนอกจากน้ี ค าอธิบายประกอบการแสดงตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบส าคญั  คือ 
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- รูปแบบของตัวอักษรจ าเป็นตอ้งเลือกรูปแบบอกัษรท่ีเรียบง่าย มาตรฐาน เน่ืองจากมี
ขอ้ความมาก  

- ขนาดตัวอกัษร  ไม่ควรมีขนาดเล็กกวา่พิมพดี์ด ค าบรรยายทัว่ไปควรมีขนาดใหญ่ข้ึน 
และขนาดใหญ่สุดท่ีหวัเร่ือง 

- ต าแหน่งทีต่ิดตั้ง  ค าอธิบายประกอบการแสดงควรอยูใ่กลว้ตัถุจดัแสดง 

- ความยาวของข้อความ ไม่ควรใหมี้ความยาวมากนกั เพราะผูช้มไม่อยากอ่านขอ้ความ
ยาวมาก ควรตดัขอ้ความเป็น (BLOCK) ใหมี้ขนาดพอเหมาะกบัการอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพลายเส้น 5.3  แสดงภาพเสนอการออกแบบป้ายค าอธิบายประกอบการจดัแสดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพลายเส้น 5.4   แสดงภาพเสนอการออกแบบป้ายค าอธิบายประกอบการจดัแสดง 
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ลกัษณะป้ายค าอธิบายประกอบการจดัแสดง ของพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา พิจารณา

จากลกัษณะทางกายภาพของวตัถุจดัแสดง ไม่น าไปติดไวท่ี้ตวัวตัถุจดัแสดงเพราะอาจท าให้เกิดความ
เสียหายแก่วตัถุได ้การติดป้ายท่ีตูแ้สดงในมุมท่ีไม่บดบงัวตัถุจดัแสดง เพื่อป้องกนัความสับสนของ
การติดตั้งป้ายให้ตรงกบัวตัถุจดัแสดง ป้ายจึงมีรูปวตัถุจดัแสดงอยู่บริเวณมุมขวาของป้ายค าอธิบาย
ประกอบการจดัแสดงเพื่อใหผู้เ้ขา้ชมสะดวกต่อการเรียนรู้ 

7) ส่ืออืน่ๆ ประกอบการแสดง 
ส่ืออ่ืนๆ ประกอบการแสดง สามารถช่วยให้การเรียนรู้เข้าใจในศิลปวตัถุ มีความ

เหมาะสมกบัสภาพของความเป็นพิพิธภณัฑ์วดัในทอ้งถ่ินอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางอาทิ เอกสารแผน่
พับนิทรรศการ วิดิทัศน์โดยเฉพาะส่ือวิดิทัศน์ผูศึ้กษาพบว่า จากการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวข้อง กับ
พิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ควรเพิ่มส่ือประเภทวิดิทศัน์ในการน าชมเพื่อ
สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และดึงดูดใจให้ผูเ้ขา้ชมเพลิดเพลินซ่ึงสถาบนัการศึกษาในพื้นท่ีอาทิ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ศูนยล์  าปาง สามารถใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 

ภาพลายเส้น  5.5   แสดงภาพการน าเสนอการออกแบบส่ืออ่ืนๆ ประกอบการแสดง  

5.2.2 การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ของวัดในท้องถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดล าปางอย่างมี                  
ส่วนร่วมกบัชุมชน 

หัวขอ้น้ีเป็นการเสนอแนวคิดของการการบริหารจดัการของพิพิธภณัฑ์วดัในทอ้งถ่ิน อ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปางให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่งเรียนรู้และความเพลิดเพลินตามหลักการ
สากลของการจดัการพิพิธภณัฑสถาน  อยา่งมีส่วนร่วมกบัชุมชนซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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แนวคิดท่ีเป็นสากลของการบริหารจดัการพิพิธภณัฑสถานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเป็น
แหล่งเรียนรู้และเพลิดเพลิน  ของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ (ICOM) ได้ก าหนดไวว้่า  
พิพิธภณัฑค์วรมีโครงสร้างของการบริหารจดัการภายในท่ีประกอบดว้ย   

1.  เจา้ของ (Museum owner) 
2.  คณะกรรมการบริหารพิพิธภณัฑ ์(Museum board) 
3.  ผูบ้ริหาร (Museum director) 
4.  เจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑ ์(Museum personnel) 

 ซ่ึงโครงสร้างการบริหารงานของพิพิธภณัฑสถานดงักล่าว ไม่มีหลกัเกณฑ์แน่นอนตายตวั  
ทั้งน้ีเน่ืองจากแต่ละพิพิธภณัฑ์มีโครงสร้างท่ีแตกต่างกนัและมีขนาดของพิพิธภณัฑ์ท่ีต่างกันและ
เจ้าหน้าท่ีพิพิธภัณฑ์  (Museum personnel) ซ่ึงในระดับสากลจากการประชุมของ ICOM เม่ือ พ.ศ. 
2508 ได้จดักลุ่มเจา้หน้าท่ีหลักของพิพิธภณัฑ์ควรประกอบด้วย 3 ฝ่ายท าหน้าท่ีประสานงานกัน            
ไม่วา่จะเป็นพิพิธภณัฑใ์หญ่หรือเล็ก ไดแ้ก่ 

-  เจา้หนา้ท่ีวชิาการ (Museum Professional or Curatorial staff) 
-  เจา้หนา้ท่ีบริการหรือธุรการ (Administration staff) 
-  เจา้หนา้ท่ีเทคนิค (Technical staff) 

แต่ส าหรับพิพิธภัณฑ์วดัในท้องถ่ิน อ าเภอเมือง จังหวดัล าปางเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก                
ท่ีมีขอ้จ ากดัดา้นบุคลากรและงบประมาณ  ตลอดจนรายไดท่ี้ท าให้ไม่สามารถเล้ียงตวัเองได ้ ดงันั้น
รูปแบบของการบริหารจัดการท่ีเป็นสากลตามหลักการดังกล่าวคงไม่สามารถด าเนินการได ้                 
ดว้ยเหตุน้ี ผูศึ้กษาจึงเสนอการบริหารจดัการของพิพิธภณัฑว์ดัในทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางใน
รูปแบบของการด าเนินการอยา่งมีส่วนร่วมกบัชุมชน 

ซ่ึงในท่ีน้ีผูศึ้กษาขอเสนอโครงสร้างของการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์วดัในทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปางอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนรูปแบบของคณะกรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์ว ัด ท่ี
ประกอบดว้ย  ฝ่ายสงฆ์  กรรมการวดัและภาคประชาชนในชุมชน  อาทิ  กรรมการชุมชน และผูน้ า
ชุมชน  และแบ่งแยกหน้าท่ีกันท าในรูปแบบจิตอาสา  เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม  ซ่ึงควรมี
องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
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แผนภูมิที ่5.1     แสดงการเสนอโครงสร้างการบริหารจดัการ 

 

 

 

 

ท่ีปรึกษาหลกั 

เจา้อาวาส 

หวัหนา้พิพิธภณัฑเ์ป็นตวัแทนภายใต้
เง่ือนไขและไดรั้บการยอกรับจากทุกฝ่าย 

นกัวชิาการ  

ผูใ้หค้  าปรึกษา 

ฝ่ายด าเนินงาน 

ฝ่ายวดั ไดแ้ก่ 
พระสงฆแ์ละสามเณร 

ฝ่ายชุมชน  

ร่วมด าเนินงานต่างๆของพิพิธภณัฑข์องวดั 
 การน าชมพิพิธภณัฑ์ 

 การท าความสะอาดพิพิธภณัฑ์ 

 การรักษาความปลอดภยัพิพิธภณัฑ์ 

 ฯลฯ 

ฝ่ายโรงเรียน  
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5.3 ตัวแบบ (Model) ของการจัดการพิพิธภัณฑ์ของวัดในท้องถิ่นอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของจังหวดัล าปาง 

หวัขอ้น้ีเป็นการเสนอตวัแบบ (Model) ของการจดัการพิพิธภณัฑ์ของวดัในทอ้งถ่ินอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง ให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่งเรียนรู้และความเพลิดเพลินตามหลกัการสากลของ
การจดัการพิพิธภณัฑสถาน  เพื่อเรียนรู้อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของจงัหวดัล าปาง  ซ่ึงในท่ีน้ีไดเ้ลือก 
พิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา วดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม  ต าบลเวียงเหนือ จงัหวดัล าปาง  มาเป็น
กรณีตวัอยา่งของการศึกษาคร้ังน้ี  ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

5.3.1 การปรับปรุงการจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานแห่งลานนา วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม 
อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง 

เป็นการเสนอตวัแบบ (Model) ของการปรับปรุงการจดัแสดงพิพิธภัณฑสถานแห่ง        
ลานนา วดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่ง
เรียนรู้และความเพลิดเพลินตามหลกัการสากลของการจดัการพิพิธภณัฑสถา เพื่อเรียนรู้ อตัลกัษณ์ทาง
วฒันธรรมของจงัหวดัล าปางซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 

1) การวางหัวข้อเร่ืองการจัดแสดง (Exhibition Title) 
การก าหนดหัวข้อเร่ืองส าหรับการจัดแสดง (Exhibition Title) ช่ือเร่ืองการแสดง              

หรือ Theme เป็นการก าหนดเน้ือหาหลกัของการจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑ์จากการศึกษาพบวา่ ไม่มี
การก าหนดหวัขอ้เร่ืองจดัแสดงท่ีชดัเจน คือ จดัแสดงนิทรรศการถาวร แต่เน่ืองจาก พิพิธภณัฑสถาน
แห่งลานนา  วดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม จดัแสดงศิลปวตัถุซ่ึงมีความโดดเด่น เป็นงานประณีต
ศิลป์ของภาคเหนือ ศิลปะและช้ินส่วนทางสถาปัตยกรรมของเน่ืองในพุทธศาสนา อุปถัมภ์บ ารุง           
โดยเจา้นายหรือผูค้รองนคร ศิลปวตัถุเหล่าน้ีจึงมีลักษณะงดงามเป็นพิเศษ การวางหัวข้อเร่ืองการ          
จดัแสดง จึงเนน้การแสดงความรู้เก่ียวกบัศิลปะสถาปัตยกรรมของล าปางในอดีต 

2) วตัถุประสงค์และขอบเขตการจัดแสดง 
วตัถุประสงค์และขอบเขตการจดัแสดงเพื่อให้เรียนรู้เข้าใจประวติัศาสตร์และมรดก

วฒันธรรมท่ีเป็นล าปางโดยจดัเรียงเร่ืองราวและล าดบัเน้ือเร่ืองการน าเสนออย่างเป็นขั้นตอนผูเ้ขา้ชม
สามารถเขา้ใจเน้ือหาท่ีพิพิธภณัฑ์ตอ้งการส่ือไดง่้ายจากการก าหนดหัวขอ้เร่ืองจดัแสดง (Exhibition 
Title) คือ“ศิลปะสถาปัตยกรรมของล าปางในอดีต”ดังนั้ นว ัต ถุประสงค์ของการจัดแสดง
พิพิธภณัฑสถานแห่งลานนาสามารถก าหนดไดด้งัน้ี 

1. เพื่อจดัการแสดงใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ องคค์วามรู้เก่ียวกบัทอ้งถ่ิน 
2. เพื่อจดัการแสดงท่ีสะทอ้นอตัลกัษณ์ความเป็นล าปาง 
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 จากวตัถุประสงคข์องการจดัแสดงพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา สามารถน ามาก าหนด
ขอบเขตของการจดัแสดงและกลุ่มเป้าหมายได ้ดงัต่อไปน้ี 
 เน้ือหาภูมิหลงัแผน่ดินลา้นนา ประวติัศาสตร์เมืองนครล าปาง 
 เน้ือหาเร่ืองราวของวดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม เจา้นายกบัการอุปถมัภบ์  ารุง 
 เน้ือหาศิลปะสถาปัตยกรรมทอ้งถ่ิน 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่5.2   แผนภูมิจดัแนวทางของเร่ืองและเขียนบทนิทรรศการการจดัการแสดง 

วตัถุประสงคข์องการก่อตั้งพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา 

1. จดัแสดงโบราณวตัถุ ศิลปวตัถุของทอ้งถ่ิน 
2. ใชศึ้กษาหาความรู้และเกิดความภูมิใจในศิลปวฒันธรรมอนัเป็นมรดกท่ีส าคญัและทรงคุณค่า

ของทอ้งถ่ิน 
3. เป็นศูนยก์ลางการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมอนัเป็นมรดกท่ีส าคญัและทรงคุณค่าของทอ้งถ่ิน 
 

 จากการวเิคราะห์โดยอาศยั 
แนวคิดในการสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้และแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการความรู้ 

การจดัการเรียนรู้แบบเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั การเป็นองคก์รท่ีมีการจดัการความรู้ 

เนน้การจดัแสดงแบบผูช้มมีส่วนร่วม จดัระบบพร้อมท างานแทนกนัได ้

ก าหนดหวัขอ้เร่ืองจดัแสดง (Exhibition tile) คือ ศิลปะสถาปัตยกรรมของล าปางในอดีต 

ภูมิหลงัแผน่ดินลา้นนาสู่ประวติัศาสตร์เมืองนครล าปาง 

วดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม  

ศิลปะสถาปัตยกรรมทอ้งถ่ิน 
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3) แนวทางของเร่ืองและบทนิทรรศการ (Manuscript and Editing) 

การจดัแสดงนิทรรศการภายในพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา วดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดา
ราม จดัแสดงหลกั คือ ศิลปะสถาปัตยกรรมของล าปางในอดีต ประกอบดว้ย ช้ินส่วนสถาปัตยกรรม 
งานประณีตศิลป์ภาคเหนือ    ดงันั้น ผลการออกแบบเร่ืองจดัแสดง จึงมีการเพิ่มส่วนบทน า ให้เป็น
เร่ืองราวทางภูมิหลงัแผน่ดินลา้นนาประวติัศาสตร์เมืองนครล าปาง และแสดงถึงคุณค่าของภูมิภาคใน
พื้นท่ีจดัแสดง โดยนิทรรศการในส่วนบทน าท่ีจะใช้น าเสนอเป็นรูปแบบไวเ้ป็นแนวทางปรับปรุง
บริเวณทางเขา้พิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา  ไดร้วบรวมความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะจากทุกส่วน และมี
ก า รป ระ ส าน ง าน ค ว าม ร่ ว ม มื อ จ าก ส าข าก า ร อ อ ก แ บ บ  ค ณ ะ ศิ ล ป ก ร รม ศ าส ต ร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ให้มีส่วนร่วมในการออกแบบส่ือให้มีความสัมพนัธ์กบัเร่ืองราวท่ีตอ้งการ
น าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสมและสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง โดยวางหวัขอ้ส่วนจดัแสดง 3 หวัขอ้ เขียนเป็น
แนวทางของเร่ืองและบทนิทรรศการส าหรับใช้เป็นแนวทางในการน าเสนอทั้ งภายในอาคาร
พิพิธภณัฑสถาน  แห่งลานนา และ ศาลารายของวดั ดงัน้ี 

ส่วนที ่1   ส่วนการจัดแสดง 

ก. หัวข้อจัดแสดงเร่ืองที ่1  ภูมิหลงัแผ่นดินล้านนาประวตัิศาสตร์เมืองนครล าปาง  

การน าเสนอการจัดการแสดงในหัวข้อนิทรรศการน้ี เกิดการเรียนรู้จากการสร้าง
ประสบการณ์ ร่วมกับเร่ืองราวจัดแสดง ถึงภู มิหลังล้านนา  เร่ืองราวทางธรณีวิทยาและชีวิต                    
ดึกด าบรรพ์ ภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมของภาคเหนือ  และประวติัศาสตร์เมืองนครล าปาง                 
ในประเด็นท่ีน่าสนใจ อาทิ ยุคก่อนประวติัศาสตร์ ยุคประวติัศาสตร์ร่วมสมยั ร่วมยคุสมยัลา้นนา เป็น
การปูพื้นฐานความรู้โดยสร้างบรรยากาศให้ผูเ้ขา้ชมติดตามและคน้หา   จึงได้ก าหนดแนวทางของ
เร่ืองและเขียนบทนิทรรศการไว ้ 

ข. หัวข้อจัดแสดงเร่ืองที ่2  วดัพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม    
การน าเสนอการจัดการแสดงในหัวข้อนิทรรศการน้ีเป็นการสร้างองค์ความรู้  ใน

เร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัวดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม  โดยน าต านานการเกิดข้ึนของพระแกว้ดอนเตา้ 
การประดิษฐานของพระแกว้มรกต  ปูชนียสถานส าคญัภายในวดั อาทิ พระธาตุดอนเตา้ มณฑปพม่า 
พระพุทธรูปส าคญัของวดั และภูมิทศัน์วฒันธรรมของวดั ให้ผูเ้ขา้ชมสามารถเขา้ใจถึงความเป็นมา
ของสถานท่ีแห่งน้ี จึงไดก้ าหนดแนวทางและเขียนบทนิทรรศการไว ้
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ค. หัวข้อจัดแสดงเร่ืองที ่3  ศิลปะสถาปัตยกรรมท้องถิ่น  
ประกอบดว้ยการจดัแสดง 2 แห่ง คือ ภายในพิพิธภณัฑแ์ละภายนอกพิพิธภณัฑ์ 
การน าเสนอการจัดการแสดงในหัวข้อนิทรรศการน้ี เป็นการสร้างองค์ความ รู้                   

ในเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปะสถาปัตยกรรมทอ้งถ่ินซ่ึงน ามาจากช้ินส่วนสถาปัตยกรรม งานประณีต
ศิลป์ ท่ีจดัแสดงภายในอาคารพิพิธภณัฑ์ เพื่อใหผู้เ้ขา้ชมไดท้ราบถึงความส าคญั คุณค่า ความหมาย คติ
ความเช่ือท่ีแฝงไว้นอกเหนือความงดงามท่ีเห็นผ่ายสายตาจึงได้ก าหนดแนวทางและเขียนบท
นิทรรศการไว ้

ง. หัวข้อจัดแสดงเร่ืองที ่3.1 ศิลปะสถาปัตยกรรมท้องถิ่น(ภายนอก) 
การน าเสนอการจัดการแสดงศิลปะสถาปัตยกรรมท้องถ่ินในหัวข้อนิทรรศการ 

เป็นการเสนอ องค์ความรู้ ในเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปะสถาปัตยกรรมทอ้งถ่ินซ่ึงน ามาจากช้ินส่วน
สถาปัตยกรรม อาทิ  หน้าบันวิหาร  ใบระกา  หางหงส์  ช่อฟ้ า ซ่ึ งมีขนาดใหญ่  ท่ี จัดแสดง 
ณ  ศาลารายของวดั  เพื่อให้ผูเ้ขา้ชมไดท้ราบถึงความส าคญั คุณค่า จึงไดก้ าหนดแนวทางและเขียนบท
นิทรรศการไว ้

ส่วนท่ี 2   บทนิทรรศการ 

บทนิทรรศการ เร่ืองที ่1   ภูมิหลงัแผ่นดินล้านนาประวตัิศาสตร์เมืองนครล าปาง  
ในบทน้ีเม่ือเขา้ไปยงัภายในของอาคารพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนาจะพบว่าเบ้ืองหน้า 

เป็นพื้นท่ีส าหรับการจดับอร์ดนิทรรศการในลกัษณะ Timeline ล าดบัเหตุการณ์ตามหวัขอ้เร่ือง บอร์ด
ท่ีจดัท านั้นไม่ไดติ้ดกบัพื้นผนงัโดยตรง แต่ใช้วิธีการท าโครงค ้ายนัจากไมอ้ดัในลกัษณะ  รูปตวั L ปู
ทบัดว้ยไวนิลซ่ึงไดรั้บการออกแบบให้มีขนาดโดยประมาณท่ีความกวา้ง  3  เมตร ความยาว 3.5 เมตร 
มีส่ือวิดิทศัน์ประกอบการบรรยายและการให้สัญลกัษณ์ไฟสีแดง กระพริบตามต าแหน่งในลกัษณะ
ของTimeline การนั่งชมในส่วนน้ียงัมีเบาะนั่งชมซ่ึงสร้างจากหมอนรถไฟเก่า นครล าปางเพื่อสร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 

บทนิทรรศการ เร่ืองที ่2  วดัพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม    
ในส่วนของบทนิทรรศการส่วนท่ี2 เป็นเร่ืองวดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม รายละเอียด

ตามหัวขอ้เร่ืองท่ีกล่าวไปแลว้นั้น บทนิทรรศการดงักล่าวอยูด่้านปีกซ้ายของตวัอาคาร ลกัษณะของ
นิทรรศการมีการออกแบบให้มีลกัษณะเป็นผนงัจดัแสดง แต่ละผนงัสามารถติดตั้งเคล่ือนยา้ยได ้โดยมี
ส่วนประกอบส าคัญคือโครงสร้างคือ แผ่นผนังจดัแสดงและเสาเพื่อให้ผนัง   ติดตั้ งอยู่ได้ ซ่ึงใช้
อะลูมิเนียมเป็นหลกั บทนิทรรศการเร่ืองท่ี 2น้ี มีเน้ือหา 3ส่วนยอ่ยท่ีส าคญัๆ 

- ประวติัวดั ต านานพระแกว้ดอนเตา้ การประดิษฐานของพระแกว้มรกต   
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- ปูชนียสถานส าคญัภายในวดั อาทิ พระธาตุดอนเตา้ มณฑปพม่า พระพุทธรูปส าคญัของวดั 
- ภูมิทศัน์วฒันธรรมของวดั 
การจัดวางบอร์ดนิทรรศการน้ีเม่ือผู ้เข้าชมเดินชมไปถึงในส่วนของปีกซ้ายของ                

ตวัอาคาร บอร์ดมีรูป ส่ีเหล่ียมจตุัรัส วางอยู่ตรงกลางห้องโถง โดยมีระยะห่างเท่ากนัคือ ประมาณ                  
1 เมตร ผูเ้ขา้ชมสามารถเดินชมไดร้อบดา้น และฝ่ังติดผนงัห้องจะมีการจดัท าแท่นฐานวางศิลปวตัถุท่ี
สัมพันธ์กับนิทรรศการ 2 แห่ง เม่ือผู ้เข้าชมได้เรียนรู้เร่ืองราวในส่วนนิทรรศการ วดัพระแก้ว                
ดอนเตา้สุชาดารามแลว้สามารถน าชมวตัถุจดัแสดงภายในตูจ้ดัแสดงได ้

บทนิทรรศการ เร่ืองที ่3   ศิลปะสถาปัตยกรรมท้องถิ่น 
ภายในอาคาร 
ในส่วนของบทท่ี  3 ซ่ึงเป็นบทสุดท้าย ได้จัดให้มีการจัดวางท่ีปีกขวาของอาคาร

พิพิธภณัฑ์บอร์ดนิทรรศการจดัท าจากไวนิล จดัวางติดผนังอาคารเป็นหลกั เพื่อใช้พื้นท่ีตรงกลาง              
จดัแสดงช้ินส่วนสถาปัตยกรรมบนแท่นฐาน การจัดวางศิลปวตัถุท่ีกล่าวนั้ น หากเป็นช้ินส่วน
สถาปัตยกรรมเช่น ช่อฟ้า ซ่ึงมีขนาดใหญ่ จะจดัแสดงอยูด่า้นทา้ยสุด ส่วนแท่นฐานท่ีจดัแสดงอยูก่่อน
นั้นจะมีประเภท ดาวเพดานขนาดกลาง คนัทวยขนาดกลาง ท่ีสะทอ้นความเจริญรุ่งเรืองของฝีมือช่าง
ในทอ้งถ่ิน เป็นตน้  

ภายนอกอาคาร  
บอร์ดนิทรรศการจะมีชุดเดียว มีขนาดความกวา้งของบอร์ด3 เมตรความยาวของบอร์ด 5 

เมตร ซ่ึงเน้ือหาในบอร์ดนิทรรศการจะอธิบายช้ินส่วนสถาปัตยกรรมต่างๆท่ีจดัแสดง มีแผนผงั เลข
หมายวตัถุ ประกอบ พื้นท่ีของบอร์ดเป็นสีขาวล้วน ตวัอกัษรพิมพ์สีเขม้ อาทิสีน ้ าเงิน สีน ้ าตาลเป็น
หลกั ท าจากวสัดุแบบง่ายคือไวนิล โครงสร้างจากอะลูมิเนียม การติดตั้งติดตั้งติดผนงั ช่วงกลางของ
ศาลารายท่ีจัดแสดง ตัวอย่าง คันทวยซ่ึ งมีขนาดใหญ่ ใช้วิ ธีการห้อยติดผนังโดยมีการท า                   
แท่นฐานรองรับอีกชั้นหน่ึง 

4) แผนผงัการจัดแสดง(Exhibition) 
จากแนวทางของเร่ืองและบทนิทรรศการ น าไปสู่การออกแบบแผนผงัการจดัแสดง โดย

จดัสรรพื้นท่ีภายในอาคารพิพิธภณัฑใ์หมี้สัดส่วนของการจดัวางศิลปวตัถุและนิทรรศการประกอบ 
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ทางเขา้ชม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพลายเส้น  5.6   แผนผงัการจดัแสดงภายในอาคารพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา 

 
ภาพลายเส้น  5.7   แสดงภาพเสนอการออกแบบการ 
จดัแสดงภายในอาคารพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา 

 
 
 
 

  

พื้นท่ีปีกซา้ยของอาคาร
พิพิธภณัฑส์ าหรับจดั

นิทรรศการตามหวัขอ้เร่ืองท่ี 
2 

เร่ืองวดัพระแกว้ดอนเตา้
สุชาดาราม ตูจ้ดัแสดง 

การจดัวางศิลปวตัถุบนแท่น
ฐาน 

พื้นท่ีส าหรับจดันิทรรศการตาม
หวัขอ้เร่ืองท่ี1 

พื้นท่ีส าหรับจดั
แสดง 

นิทรรศการตาม
หวัขอ้ 

เร่ืองท่ี 3 

พื้นท่ีบริการ 
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ภาพลายเส้น    5.8    แผนผงัการจดัแสดงภายนอกอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพลายเส้น  5.9   แสดงภาพเสนอการออกแบบการ 
จดัแสดงภายนอกอาคารพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา 
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ภาพลายเส้น  5.10    แสดงภาพเสนอการออกแบบการ 
จดัแสดงภายนอกอาคารพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา 

 
5) การออกแบบการจัดแสดง 

5.1) การออกแบบอาคารและสถานที ่
ก. การแบ่งสัดส่วนจัดแสดงในอาคารจัดแสดงพพิธิภัณฑสถานแห่งลานนา 
ปัญหาของการจัดการแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ของพิพิธภัณฑสถานแห่ง 

ลานนา วดัพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม  คือ ปัญหาของการแบ่งพื้นท่ีใช้สอยภายในอาคาร พบว่า 
จ  านวนวตัถุจดัแสดงมีมาก ส่วนหน่ึงของวตัถุจดัแสดงมีขนาดใหญ่ ส่งผลให้เกิดปัญหาล าดบัต่อมา คือ 
การก าหนดเส้นทางการชมนิทรรศการ  จึงเสนอให้มีการจัดสรรพื้นท่ีการใช้งานภายในอาคาร 
ในล าดับแรก และการจัดสรรพื้น ท่ีภายนอกอาคารจัดแสดง จากนั้ นจึงจัดโซนนิทรรศการ                    
ตามหวัขอ้เร่ืองและบทนิทรรศการท่ีไดน้ าเสนอใหช้ดัเจน ดงัต่อไปน้ี 

ภายในอาคารจัดแสดง 
 เสนอใหมี้การจดัสรรพื้นท่ีใชส้อยใหเ้ป็นสัดส่วนตามล าดบั ดงัน้ี 
- ส่วนบริการและจ าหน่ายของท่ีระลึก 1  ส่วน 
- ส่วนจดัแสดงหลกั 1 ส่วน คือ ตูจ้ดัแสดง 
- ส่วนนิทรรศการ 3 ส่วนตามหวัขอ้เร่ืองท่ีวางไว ้  
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ภายนอกอาคารจัดแสดง 
- ส่วนจดัแสดง  1 
- ส่วนนิทรรศการ  1 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพลายเส้น    5.11      แสดงการแบ่งพื้นท่ีภายในพิพิธภณัฑ ์

จากภาพแสดงให้เห็นว่า ภายในอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งลานนา มีการแบ่ง
สัดส่วนออก   เป็น 5 ส่วน โดยมีการแบ่งส่วนบริการและจ าหน่ายของท่ีระลึกร่วมกัน แสดง
นิทรรศการโดยการเขา้ชมนิทรรศการตามสัดส่วนของพื้นท่ีใช้สอยภายในอาคาร ผูเ้ขา้ชมสามารถ 
เขา้ถึงนิทรรศการและชมวตัถุท่ีจดัแสดงไดอ้ย่างสะดวก โดยเดินวนไปยงัดา้นปีกซ้ายมือของอาคาร
และเดินวนมายงัปีกขวามือของอาคาร  

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพลายเส้น 5.12     เสนอภาพการแบ่งพื้นท่ีส่วนจดัแสดงภายในอาคาร 
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ภาพลายเส้น 5.13     เสนอภาพการออกแบบการแบ่งพื้นท่ีส่วนจดัแสดงภายในอาคาร 

 จากภาพแสดงให้เห็นพื้นท่ีการจดัแสดงภายนอกอาคารพิพิธภัณฑ์   ผูเ้ข้าชมพบ
สามารถเลือกท่ีจะชมวตัถุจดัแสดง หรือนิทรรศการก่อน-หลัง ซ่ึงโดยธรรมชาติแล้วนิทรรศการ              
ซ่ึงจดัตั้งอยูศู่นยก์ลาง จึงถูกบงัคบัทางสายตาให ้

5.2) การออกแบบห้องนิทรรศการ 

การด าเนินงานในส่วนของการออกแบบห้องนิทรรศการ ซ่ึงพบว่าวดัมีข้อจ ากัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่สามารถน างบประมาณมาสนับสนุนได้โดยตรง เพื่อให้การ 
ออกแบบห้องนิทรรศการของพิพิธภณัฑ์ สามารถด าเนินการให้ สถาบันการศึกษาในพื้นท่ี อาทิ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ล าปาง สามารถให้การสนับสนุนได้เน่ืองจาก สอดคล้องกับ 
พนัธกิจดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของมหาวทิยาลยั และมีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญทางดา้น
การออกแบบ พิพิธภัณฑ์ โดยทางวดัไม่มีค่าใช้จ่าย  แต่ทั้ งน้ีการออกแบบควรเป็นไปตามความ
เหมาะสม รายละเอียดดงัน้ี 

การน าเสนอการออกแบบห้องนิทรรศการในแต่ละหัวเร่ือง 

เร่ืองที ่1  ภูมิหลงัแผ่นดินล้านนาประวตัิศาสตร์เมืองนครล าปาง  

การน าเสนอการออกแบบหอ้งนิทรรศการเร่ืองในส่วนของหอ้งนิทรรศการดงักล่าวน้ี 
เป็นส่ิงท่ีพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา วดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม เลือกเป็นห้องนิทรรศการแรก 
ตั้งในพื้นท่ีโดดเด่นท่ีสุดภายในซ่ึงเป็นพื้นท่ีกลางห้อง การออกแบบห้องนิทรรศการ เม่ือเขา้ไปยงั
ภายในอาคาร จะพบวา่มีบอร์ดส่วนน าเป็นขอ้ความแสดงเร่ืองราวน าของนิทรรศการ เพื่อสร้างความ
เขา้ใจเร่ืองราวต่างๆในภาพรวมการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์  บอร์ดดงักล่าวมีลกัษณะเป็นบอร์ดถาวรขนาด
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ความกวา้งของส่วนฐาน 90 เซนติเมตร ความสูง 70 เซนติเมตร และความสูงจากระดบัฐาน  ถึงบอร์ด 
120 เซนติเมตร   ผูเ้ขา้ชมสามารถท าความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆ ท่ีปรากฏซ่ึงจะช่วยให้การเขา้มา
ชมพิพิธภณัฑเ์กิดประโยชน์มากข้ึน  เม่ือผา่นจากบอร์ดส่วนน าแลว้  จะพบป้ายนิทรรศการในลกัษณะ 
(Timeline) จ  าลองฉากเป็นหลังเป็นรูปพระธาตุดอนเต้า ล าดับเหตุการณ์ตามหัวข้อเร่ือง และด้าน
ซ้ายมือของบอร์ดดังกล่าวเป็นจอโทรทัศน์ขนาด  24 น้ิ ว ตั้ งวางบนแท่นฐาน เพื่ อแนะน า 
พิพิธภณัฑสถานแห่งลานนานโดยบรรยายทั้งภาคภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

 

ภาพลายเส้น 5.14     เสนอภาพการออกแบบบอร์ดส่วนน าในการเขา้ชมแต่ละหวัขอ้เร่ือง 
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ภาพลายเส้น 5.15   น าเสนอการออกแบบ (Timeline) หอ้งนิทรรศการท่ี 1 

 การน าเสนอการออกแบบห้องนิทรรศการเร่ือง 
ใน ส่ วน ของห้ อ ง นิ ท รรศก าร เร่ือ ง ท่ี  2  ว ัดพ ระแก้วดอน เต้า สุ ช าด าราม    

การออกแบบส าหรับห้องนิทรรศการดังกล่าว ตั้ งอยู่บริเวณปีกซ้ายของอาคารพิพิธภัณฑสถาน           
แห่งลานนา การออกแบบเป็นไปตามช่ือห้องนิทรรศการคือ เร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกับวดัพระแก้ว           
ดอนเต้าสุชาดาราม อาทิ พระพุทธรูปส าคัญของวดั ต านาน ตู้จ ัดแสดงต่างๆ ซ่ึงเป็นห้องท่ีมี
ความส าคญัในการล าดบัเร่ืองและการจดัวางท่ีสอดคลอ้งเหมาะสมกบัวตัถุท่ีจะจดัแสดง 

เม่ือเข้าสู้ห้องท่ี  วดัพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม การออกแบบจัดให้มีการน า
พระพุทธรูปจดัวางบนแท่นฐานกลางห้องและส่วนด้านขา้งขวามือของห้อง น าเสนอวตัถุจดัแสดง
ภายในตูจ้ดัแสดงหลกัของวดั ซ่ึงในตูไ้ดมี้การออกแบบให้จดัวางวตัถุอยา่งเรียบร้อย มีแท่นฐานขนาด
ต่างๆสลบั เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเ้ขา้ชม เน้ือหานิทรรศการ ในส่วนของห้องจดัแสดงน้ีประกอบ
ไปดว้ยขอ้มูลส าคญัของวดัท่ีกรมศิลปากรไดจ้ดัพิมพเ์ผยแพร่ ซ่ึงไดน้ ามาเป็นขอ้มูลในการน าเสนอ  

ดา้นซ้ายมือ น าเสนอการออกแบบ โดยน า ภาพถ่ายเก่าของวดั ไม่ว่าจะเป็นงานบุญ 
บุคคลส าคญัมาเยี่ยมชมวดั หรือภาพภูมิทศัน์วฒันธรรมในอดีต จะถูกน ามาจดัแสดงห้อยบนผนัง             
จดัแสดงก่ึงถาวรพร้อมกบัค าอธิบายประกอบหรือหากภาพนั้นไดรั้บมาจากบุคคลภายนอกท่ีมอบให้
จะมีการระบุช่ือ นามสกุลส าหรับผูม้อบ 
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ภาพลายเส้น 5.16     น าเสนอการออกแบบการจดัแสดงวตัถุจดัแสดง 

ภายในพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา 
 

 

ภาพลายเส้น 5.17       การออกแบบบอร์ดจดัแสดงส าหรับภาพถ่ายเก่า 
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การน าเสนอการออกแบบห้องนิทรรศการเร่ือง 
ในส่วนของหอ้งนิทรรศการเร่ืองท่ี 3   

ศิลปะสถาปัตยกรรมท้องถิ่น 
ภายในอาคาร 
ในส่วนของบทท่ี 3 ซ่ึงเป็นบทสุดท้าย ซ่ึงอยู่ฝ่ังปีกขวาของอาคารพิพิธภัณฑ์บอร์ด

นิทรรศการ การออกแบบในส่วนน้ี ส่วนใหญ่จะจดัแท่นฐานส าหรับวางช้ินส่วนสถาปัตยกรรม                
ซ่ึงมีความวิจิตรงดงามและไม่สามารถน าไปจดัแสดงภายนอกอาคารพิพิธภณัฑ์ได ้เช่น ดาวเพดาน   
คนัทวย ช่อฟ้า วิหารจ าลอง หีบพระธรรม อาสนะสงฆ์ ซ่ึงการจดัวางบนแท่นฐาน จะท าให้วตัถุ            
จดัแสดงมีความโดดเด่น ในส่วนน้ีอาจเพิ่มเร่ืองของการจดัแสดงเข้ามาช่วย การออกแบบในการ           
จดัวางจึงเลือกท่ีจะกระจายใหมี้พื้นท่ีเดินชมไดม้ากท่ีสุด 

 
 

 
ภาพลายเส้น 5.18   น าเสนอแสดงการออกแบบการจดัแสดงวตัถุจดัแสดง 

ภายในพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา 

แผนผงัการออกแบบส าหรับการจดัแสดงในห้องดงักล่าวน้ี มีลกัษณะของคดัสรรวตัถุจดัแสดงท่ีมี
ความสวยงามเป็นพิเศษในการน าเสนอ พร้อมการจดันิทรรศการน าชมประกอบ  ผูเ้ขา้ชมสามารถท่ีจะ
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เขา้ใจเร่ืองราวต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัช้ินส่วนสถาปัตยกรรม งานประณีตศิลป์ท่ีงดงามวา่คุณสมบติัเฉพาะ
มีอยา่งไรบา้ง 

การน าเสนอการออกแบบห้องนิทรรศการเร่ืองศิลปะสถาปัตยกรรมท้องถิ่น 
ภายนอกอาคาร 
เน่ืองจาก ศาลาราย (ศาลาบาตร) ของวดัพระแกว้ท่ีถูกดดัแปลงเป็นอาคารพิพิธภณัฑข์อง

วดัซ่ึงไดมี้การจดัแสดงศิลปวตัถุท่ีมีขนาดใหญ่ การออกแบบในส่วนน้ีจึงไม่มีการเพิ่มรายละเอียดเร่ือง
การจัดแสดง แต่เน้นเร่ืองบอร์ดนิทรรศการท่ีมีขนาดใหญ่เหมาะสมกับวตัถุจัดแสดง เพื่อสร้าง
บรรยากาศของการเรียนรู้มากข้ึน โดยเน้ือหาในบอร์ดนิทรรศการดงักล่าว เป็นไปตามแผนผงัดงัน้ี 

การออกแบบ บอร์ดน าเสนอซ่ึงมีเน้ือหาส าคญั 4 ชุดดว้ยกนั คือ  

นิทรรศการว่าด้วยเร่ืองหน้าบันในพุทธศาสนสถาน เป็นการน าเสนอองค์ความรู้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหนา้บนัในพุทธศาสนสถาน เพื่อใหผู้เ้ขา้ชมมีความเขา้ใจมากข้ึน 

นิทรรศการเก่ียวกบัองค์ประกอบวิหารลา้นนา ว่ามีความโดดเด่น ความงดงามอย่างไร
บา้ง 

นิทรรศการเก่ียวกับสถาปัตยกรรมล าปางซ่ึงอาจเปรียบเทียบให้เห็นว่าเรือนพื้นถ่ิน
ประยกุตใ์นล าปาง กบัศาสนสถาน มีความเหมือนความต่าง กนัอยา่งไร  

 

ภาพลายเส้น 5.19  น าเสนอแสดงการออกแบบการจดันิทรรศการ ศิลปะสถาปัตยกรรม  
ภายนอกพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา 
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แผนภูมทิี ่5.3   หวัขอ้เร่ืองจดัแสดง ศิลปะสถาปัตยกรรมของล าปางในอดีต 
 
 
 
 

หัวข้อเร่ืองจัดแสดง (Exhibition tile) คือ ศิลปะสถาปัตยกรรมของล าปางในอดีต 
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5.3.2 การบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานแห่งลานนา วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ าเภอ
เมือง จังหวดัล าปางอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน 

จากแผนภูมิการเสนอโครงสร้างของการบริหารจดัการพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา  วดั
พระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม อยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน ไดมี้การเสนอใหมี้ต าแหน่งงานดงัต่อไปน้ี 

1. ทีป่รึกษาหลกั 
ผูท่ี้จะเขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นปรึกษาหลกัของโครงสร้างการบริหารจดัการเสนอให้เป็น

พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวดัพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม รูปปัจจุบันในต าแหน่งงานน้ี 
ตั้งข้ึนเพื่อท าหน้าท่ีให้ค  าปรึกษาในการด าเนินงานต่างๆต่อหัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งลานนา 
โดยจะมีการให้ค  าช้ีแนะการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแลรักษาหรือการร่วมมือในการด าเนินงาน
ต่างๆ 

2. หัวหน้าพพิธิภัณฑ์ 
ผูท่ี้จะเขา้มาด ารงต าแหน่งน้ีไดจ้  าเป็นตอ้งมีคุณสมบติัดงัท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ คือ  เป็น

บุคคลท่ีทุกฝ่ายยอมรับเป็นคนในพื้นท่ีเป็นบุคคลท่ีสามารถไวว้างใจให้ด าเนินงานต่างๆได้ และ             
เป็นบุคคลท่ีรักในงานพิพิธภณัฑ์ทั้งน้ีจากการเก็บขอ้มูลมีผูท่ี้เขา้ข่ายในการด ารงต าแหน่ง คือ ตวัแทน
จากฝ่ายวดัและตวัแทนจากฝ่ายกรรมการวดัทั้งน้ีผูจ้ะเขา้มาด ารงต าแหน่งน้ีจ าเป็นตอ้งมีการคดัเลือก
อยา่งรอบคอบเพราะเป็นต าแหน่งท่ีจะแบกรับภาระหน้าท่ีดูแลพิพิธภณัฑ์เป็นหลกัโดยต าแหน่งน้ี
จ าเป็นต้องเข้ามารับหน้าท่ีต่อจากหน้าท่ีเจ้าอาวาสวดัในปัจจุบันเสมือนเป็นทายาทรับช่วงดูแล
พิพิธภณัฑต่์อจากเจา้อาวาส 

3. ฝ่ายประสานงาน 
เสนอใหฝ่้ายคณะกรรมการวดัเขา้มาด ารงต าแหน่งฝ่ายประสานงานเน่ืองจากสมาชิกของ

กรรมการวดัถือได้ว่าเป็นตัวแทนของชุมชนเป็นผู ้อาวุโสผู ้ทรงคุณวุฒิผู ้ท่ีชาวบ้านในชุมชน 
เล่ือมใสจึงเป็นท่ียอมรับและเคารพของชาวบ้านในชุมชนฝ่ายกรรมการวดัจึงเหมาะสมต่อการ
ด าเนินงานในฝ่ายน้ีการท าหน้าท่ีของฝ่ายประสานงานคือการด าเนินงานรับช่วงต่อจากหัวหน้า
พิพิ ธภัณฑ์มาสู่ภาคชุมชนเพื่ อด าเนินในกิจการพิพิธภัณฑ์อาจเป็นการประสานไปยังฝ่าย 
ด าเนินงานเพื่ อให้ท ากิจกรรมใดๆให้ เส ร็จสมบูรณ์ด้วยความร่วมมือร่วมใจกัน นอกจากน้ี 
ยงัมีหน้าท่ีเป็นผูร่้วมคิดร่วมตดัสินใจให้ความช่วยเหลือต่อหัวหน้าพิพิธภณัฑ์และแบ่งฝ่ายหน้าท่ี           
ฝ่ายใดเพื่อดูแลระบบงานปลีกย่อยในเร่ืองงานด้านบญัชีและงบประมาณงานด้านการจดัการงาน           
ดา้นประสานงานกบัองคก์รต่างๆ ภายนอก เป็นตน้ 
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4. ฝ่ายด าเนินงาน 
ผูท่ี้ด าเนินงานในฝ่ายน้ีประกอบดว้ย 3 ฝ่ายไดแ้ก่ 
(1)  ฝ่ายวดัไดแ้ก่พระลูกวดั 
(2)  ฝ่ายชาวบา้นในชุมชน 
(3)  ฝ่ายโรงเรียนไดแ้ก่โรงเรียนเทศบาล 1 
ฝ่ายวดัและฝ่ายชาวบา้นการด าเนินงานในฝ่ายน้ีคดัเลือกจากศกัยภาพตามท่ีฝ่ายดงักล่าว

สามารถด าเนินงานได้เป็นงานท่ีสามารถมาร่วมได้เม่ือมีเวลาว่างโดยจะตอ้งมีการจดัสรรและแบ่ง
หน้าท่ีการท างานให้ชัดเจนเช่นการแบ่งหน้าท่ีหรือแบ่งตัวแทนมาดูแลเวลาเปิด-ปิดพิพิธภัณฑ์ 
การแบ่งหนา้ท่ีหรือแบ่งตวัแทนมาเฝ้าพิพิธภณัฑ์การแบ่งหนา้ท่ีหรือแบ่งตวัแทนมาน าชมและบรรยาย
ในพิพิธภณัฑ์เพื่อแบ่งเบาภาระของเจา้อาวาสในการน าชมพิพิธภณัฑ์การแบ่งหนา้ท่ีหรือแบ่งตวัแทน
ท าความส ะอาดก ารแบ่ งหน้ า ท่ี ห รือแบ่ งตัวแทนท าก าร รักษ าความปลอดภัย เป็ น ต้น 
ฝ่ายโรงเรียนสามารถเขา้มาร่วมด าเนินงานไดคื้อการน านกัเรียนซ่ึงเป็นเยาวชนในทอ้งถ่ินมาฝึกอบรม
มคัคุเทศกน์อ้ยและช่วยพาน าชมพิพิธภณัฑ์เพื่อให้เยาวชนไดใ้ชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์และเป็นการ
ปลูกจิตส านึกรักชุมชน 

5.  ผู้ให้ค าปรึกษาในการด าเนินงาน 
อาทิส านักงานวฒันธรรมจงัหวดัล าปางและตวัแทนฝ่ายวิชาการเป็น  2 ฝ่ายหลกัท่ีให้

ความสนับส นุนด าเนินงาน กิจกรรมพิพิ ธภัณฑ์ ว ัดโดยฝ่ายส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด                          
เป็นหน่วยงานท่ีคอยดูแลวดัสามารถจดักิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมท่ีเอ้ือต่อการบริหารจดัการ
พิพิธภัณฑ์ เช่นโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อยร่วมกับฝ่ายโรงเรียน โครงการพัฒนาศกัยภาพ
บุคลากรในพื้นท่ีส าหรับเตรียมความพร้อมในการบริหารพิพิธภณัฑ์ เป็นตน้ส่วนตวัแทนฝ่ายวิชาการ
เป็นตวัแทนจากมหาวทิยาลยัองคก์รภาครัฐและเอกชนท่ีด าเนินงานทางดา้นพิพิธภณัฑท่ี์ 

ผ่านมาในการจดัการพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนาก็ไดรั้บความอนุเคราะห์จากองค์กร             
ท่ีเคยเขา้มามีบทบาทช่วยเหลือเช่นคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
ศูนยล์  าปาง วิทยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง เป็นตน้ ทั้งน้ี ทางฝ่ายประสานงานจ าเป็นตอ้งมีหน่วยงาน             
เพื่อใช้เป็นส่ือประสานงานระหว่างองค์กรเหล่าน้ีเพื่อขอค าช้ีแนะในการด าเนินงานในพิพิธภณัฑ์
หน้าท่ีของผูใ้ห้ค  าปรึกษาในการด าเนินงานจะเกิดข้ึนได้ต่อเม่ือทางฝ่ายหัวหน้าพิพิธภณัฑ์ขอความ
ช่วยเหลือเพื่อใหช้ี้แนะในการด าเนินงานดา้นต่างๆทั้งน้ีจ  าเป็นตอ้งมีฝ่ายงานหน่ึงของฝ่ายประสานงาน
ติดต่อสร้างเครือข่ายต่อฝ่ายส านักงานวฒันธรรมจงัหวดั และตวัแทนฝ่ายวิชาการเม่ือจ าเป็นตอ้งขอ
ความช่วยเหลือจึงสามารถด าเนินการได้ทันท่วงทีการเสนอโครงสร้างของการบริหารจัดการ
พิพิธภณัฑอ์ยา่งมีส่วนร่วมของชุมชนในลกัษณะน้ี เพื่อมุ่งเนน้ใหมี้การแบ่งฝ่ายการท างาน                 
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ท่ีชัดเจนและเป็นไปตามศกัยภาพของแต่ละฝ่ายท่ีได้รับมอบหมายแต่ทั้งน้ีส่ิงหน่ึงท่ี
ส าคญัต่อการจดัการภายใตแ้นวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนซ่ึงกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนนั้นมี 5 ระดบั ดงัน้ี 

ระดับท่ี  1 การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) เป็นระดับท่ีส าคัญท่ีสุดโดยการให้ข้อมูล          
ในช่องทางต่างๆเพื่อให้ทราบเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์เช่นเอกสารส่ิงพิมพก์ารเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่นส่ือ
ต่างๆ เสียงตามสายจดหมายข่าวการติดประกาศและการใหข้อ้มูลผา่นเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

ระดบัท่ี 2 การรับฟังความคิดเห็น (Consult) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูล
ขอ้เท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตดัสินใจดว้ยวิธีต่างๆเช่นการรับฟังความคิดเห็นการ
ส ารวจความคิดเห็นการจดัเวทีสาธารณะเป็นตน้ 

ระดบัท่ี 3 การสร้างความเก่ียวขอ้ง (Involve) เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานเพื่อสร้างความมั่นใจให้ชุมชนว่าความคิดเห็นหรือความต้องการของชุมชนจะถูก
น าไปใชพ้ิจารณาเป็นทางเลือกเช่นการประชุมเป็นตน้ 

ระดับท่ี  4 ความร่วมมือ (Collaborate) เป็นการให้กลุ่มชุมชนผู้แทนภาคสาธารณะ                 
มีส่วนร่วมและมีการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

ระดับ ท่ี  5 การเส ริมอ าน าจแก่ ชุมชน  (Empower) เป็ นขั้ น ท่ี ให้ บทบาท ชุมชน                        
ในระดบัสูงท่ีสุดโดยให้ชุมชนเป็นผูต้ดัสินใจเช่นการลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่างๆ ท่ีมอบ
อ านาจใหชุ้มชนเป็นผูต้ดัสินใจทั้งหมด เป็นตน้ 

ฝ่ายต่างๆ ท่ีกล่าวตามแผนผงัน้ี ฝ่ายวดัและฝ่ายชุมชน ร่วมไปถึงคณะท่ีปรึกษา ไดมี้ส่วน
ร่วมในการตดัสินใจด าเนินงานใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัพิพิธภณัฑ์หากเป็นการด าเนินงานและตดัสินใจโดย
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงก็ไม่อาจเรียกไดว้า่เป็นการจดัการอยา่งมีส่วนร่วมไดด้งันั้นในเร่ิมท่ีจะด าเนินงานใดๆ
จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการแจง้ให้ทุกภาคฝ่ายทราบโดยการจดัประชุมเพื่อช้ีแจงหารือ       ถกถึงปัญหา
และขอ้เสนอแนะเพื่อการตกลงไดอ้ยา่งยุติธรรมและเม่ือด าเนินกิจการพิพิธภณัฑ์ใดๆเสร็จส้ินลงแลว้
ควรมีการจดัประชุมสรุปผลการท างานท่ีผ่านและเปิดโอกาสให้ทุกภาคฝ่ายไดร่้วมประเมินผลงานว่า
ส าเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงผลไดผ้ลเสียปัญหาท่ีพบเพื่อเก็บไว้
ปรับปรุงในการท างานคร้ังต่อไป 
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แผนภูมิที ่5.4      แสดงการเสนอโครงสร้างการบริหารจดัการ 
พิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา  วดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม 

ท่ีปรึกษาหลกั 

เจา้อาวาส 

หวัหนา้พิพิธภณัฑเ์ป็นตวัแทนภายใต้
เง่ือนไขและไดรั้บการยอกรับจากทุกฝ่าย 

นกัวชิาการ  

ผูใ้หค้  าปรึกษา 

ฝ่ายด าเนินงาน 

ฝ่ายวดั ไดแ้ก่ พระสงฆ์
และสามเณร 

ฝ่ายชุมชน  

ร่วมด าเนินงานต่างๆของพิพิธภณัฑข์องวดั 
 การน าชมพิพิธภณัฑ์ 

 การท าความสะอาดพิพิธภณัฑ์ 

 การรักษาความปลอดภยัพิพิธภณัฑ์ 

 ฯลฯ 

ฝ่ายโรงเรียน 

โครงสร้างการบริหารจดัการพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา  วดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม 


